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ISO 9001 KEYFİYYƏTİ İDARƏETMƏ SİSTEMİNƏ               

TƏLƏBLƏR QOYAN BİR BEYNƏLXALQ STANDARTDIR.  
 

O, MÜƏSSİSƏ VƏ TƏŞKİLATLARA DAHA 
SƏMƏRƏLİ FƏALİYYƏT GÖSTƏRMƏYƏ VƏ MÜŞTƏRİ 

MƏMNUNİYYƏTİNİ ARTIRMAĞA KÖMƏK EDİR.

Müəssisə və təşkilatlar   Müəssisə və təşkilatlar   
ISO 9001-in tətbiqiləISO 9001-in tətbiqilə hansı  hansı 
faydalar əldə edəcəkfaydalar əldə edəcək

• Kimlərin sizin fəaliyyətinizin təsirinə 
məruz qaldığını və onların sizinlə bağlı 
gözləntilərini müəyyən etmək üçün 
təşkilatınızın bütövlükdə kontekstinin 
qiymətləndirilməsinə;

• Məqsədlərinizi aydın şəkildə bəyan 
etmənizə və yeni biznes prioritetlərinizi 
müəyyənləşdirmənizə;

• İlk növbədə müştərilərinizə yönəlməklə 
onların ehtiyaclarını davamlı olaraq 
ödəməyinizə və gözləntilərini aşmanıza;

• Bütün proseslərin bir-birilə uzlaşdırılması 
və müəssisə və ya təşkilatdakı hər kəs 
tərəfindən başa düşülməsi səbəbilə daha 
səmərəli şəkildə fəaliyyət göstərmələri 
nəticəsində məhsuldarlıq və səmərəlilik 
artması hesabına daxili xərclərin 
azalmasına; 

• Zəruri qanunvericilik və normativ 
tələblərin ödənilməsinə; 

• Yeni - öz potensial təchizatçılarından 
ISO 9001 sertifikatı tələb edən sektor 
və müştərilərin fəaliyyət göstərdikləri  - 
bazarlara çıxışınıza;

• Təşkilatınızla bağlı risklərin müəyyən 
edilməsi və nəzərə alınmasına

imkan verəcək.

Keyfiyyəti idarəetmə sisteminin fəaliyyəti Sizə:



Keyfiyyəti idarəetmə 
nədir?

ISO 9001 KEYFİYYƏTİ İDARƏETMƏNİN 7 PRİNSİPİNƏ 
ƏSASLANIR. BU PRİNSİPLƏRƏ RİAYƏT EDİLMƏSİSƏ VƏ YA 
TƏŞKILATINIZA ÖZ MÜŞTƏRİLƏRİ ÜÇÜN DAVAMLI OLARAQ 
DƏYƏR YARATMALARINI TƏMİN EDƏCƏK. BU YEDDİ PRİNSİPƏ 
CİDDİ ŞƏKİLDƏ RİAYƏT EDİLMƏSİ KEYFİYYƏTİ İDARƏETMƏ 
SİSTEMİNİN TƏTBİQİ DAHA ASANLIQLA HƏYATA KEÇİRİLƏ 
BİLƏR.      

Keyfiyyəti idarəetmənin 7 prinsipi aşağıda göstərilmişdir :

1. Müştəriyönümlülük
Keyfiyyəti idarəetmənin ən əsas məqsədi müştəri ehtiyaclarını 
ödəmək və aşmaqdır. Bu eyni zamanda müəssisənizin 
uzunmüddətli perespektivdə uğur qazanmasına töhfə verəcəkdir. 
Müştərinin etibarını qazanmaqla yanaşı onu qoruyub saxlamaq, 
yəni gələcək ehtiyaclara uyğunlaşmaq ən əsas məsələlərdəndir. 

2. Liderlik                                                                                                                   
Güclü liderliyin (ali rəhbərlik) müəyyən etdiyi vahid məqsəd  
və ya missiya nəyə nail olmaq istədiyinizin təşkilatda hamı 
tərəfindən başa düşülməsi üçün çox vacibdir. Güclü liderlik 
effektiv idarəetmə sisteminin ən sas uğur amillərindəndir.

3. İnsanların cəlb edilməsi                                                                                                            
Müştərilər üçün dəyərin yaradılması müəssisə və ya 
təşkilatınızın hər bir səviyyəsində səriştəli, səlahiyyətə 
sahib və cəlb edilən insanların olması halında daha asan 
olacaqdır. 

4. Proses yanaşması                                                                                      
Fəaliyyətlərin bir-birilə əlaqəli proseslər kimi başa düşülməsi 
və bir sistem kimi fəaliyyət göstərmələri proqnozlaşdırıla 
bilən və ardıcıl nəticələrin əldə edilməsinə köməklik göstərə 
bilər. 

7. Yaxşılaşdırma                                                                                                               
Uğur əldə edən təşkilatlar yaxşılaşdırma məsələlərinə daim 
xususi diqqət yetirirlər. Daxili və xarici kontekstdə baş verən 
dəyişikliklərə reaksiya vermək müştərilər üçün dəyər kəsb 
edən məhsul və xidmətləri təqdim etmək üçün çox zəruridir. 

5. Dəlillərə əsaslanan qərarların qəbulu
Qərar qəbul etmək çətin bir işdir və özü ilə birlikdə qeyri-
müəyyənliklə xarakterizə olunur. Lakin verilən qərarlar 
məlumatların təhlili və qiymətləndirilməsinə əsaslanarsa, 
arzuolunan nəticələr əldə edilə bilər. 

6. Əlaqələrin idarə edilməsi                                                                       
Müasir zamanımızda müəssisələr vakumda fəaliyyət 
göstərmirlər. Təchizatçılar kimi maraqlı tərəflərlə vacib 
əlaqələrin müəyyən edilməsi və onların idarə edilməsinin 
planlaşdırılması dayanıqlı uğura gətirib çıxaracaqdır. 

QEYD: BU PRİNSİPLƏRİN KƏSB ETDİYİ DƏYƏR VƏ FAYDALAR, HABELƏ ONLARIN TƏŞKİLATINIZDA 

TƏTBİQİNƏ DAİR TÖVSİYYƏLƏR ÜÇÜN ISO 9000 STANDARTINA MÜRACİƏT EDƏ BİLƏRSİNİZ. 

HƏMİN STANDARTDA QEYD EDİLƏN PRİNSİPLƏR, O CÜMLƏDƏN ISO 9001:2015 STANDARTINDA 

KEÇƏN TERMİNLƏR VƏ ONLARIN TƏRİFLƏRİ VERİLMİŞDİR.



Müsəssisə və təşkilatlar nədən                           
başlamalıdırlar?

TƏŞKİLAT KEYİYYƏTİ İDARƏETMƏ SİSTEMİNİ QURMAQ 
ÜÇÜN BİR NEÇƏ ÜSULDAN İSTİFADƏ EDƏ BİLƏR. BUNUNLA 
BAĞLI MÜFƏSSƏL MƏLUMATI ISO-NUN «KİÇİK MÜƏSSİSƏLƏR 
ÜÇÜN ISO 9001 – NƏ EDİLMƏLİ» KİMİ NƏŞRLƏRİNDƏN ƏLDƏ 
ETMƏK OLAR. 

Tövsiyə 1 – Məqsədlərinizi müəyyən edin. Siz bu beynəlxalq standartı nə üçün tətbiq etmək    
istəyirsiniz?

Tövsiyə 2 – Ali rəhbərliyin Sizi dəstəklədiyindən əmin olun. Təşkilatda ali rəhbərlikdən siravi 
işçilərə kimi hamının bu təşəbbüsü dəstəkləməsi çox vacibdir. Əgər siz bununla bağlı çətinliklə 
üzləşirsinizsə, onda «ISO 9001-in faydalarından yararlanmaq» və «ISO 9001: Miflərin dağıdılması» 
kimi kitablara müraciət edə bilərsiniz.

Tövsiyə 3 –Təşkilatınızın onun məqsədlərinin və müştərilərinin ehtiyaclarının ödənilməsinə 
yönəlik əsas proseslərini müəyyən edin. Bu proseslərin hər birində müştərilərinizin tələblərini 
anladığınızdan və daim ödənilməsini təmin edə biləcəyinizə əmin olun. Bu keyfiyyəti idarəetmə 
sisteminizin əsasını təşkil edəcəkdir.

Bu standartın strukturu          
necədir?

ISO 9001:2015 HƏR BİRİ KEYFİYYƏTİ İDARƏETMƏ SİSTEMİNİN 
MÜXTƏLİF ASPEKTLƏRİNƏ AİD TƏLƏBLƏRİ ÖZÜNDƏ EHTİVA 
EDƏN BİR NEÇƏ BÖLMƏDƏN İBARƏTDİR. 

• Maddə 0-1 – Giriş və standartın tətbiq sahəsi         
• Maddə 2 – Normativ istinadlar
• Maddə 3 – Terminlər və təriflər
• Maddə 4 – Təşkilatın konteksti
• Maddə 5 – Liderlik 
• Maddə 6 – Planlaşdırma 
• Maddə 7 – Dəstəkləmə
• Maddə 8 – Fəaliyyət
• Maddə 9 – Performansın qiymətləndirilməsi
• Maddə 10 – Yaxşılaşdırma

Standartın Azərbaycan dilinə tərcümə edilən versiyasını Assosiasiyamıza üzv olmaqla əldə 
etmək olar. Bununla belə onun bir sıra bölmələrilə təşkilatımızın saytına daxil olaraq tanış 
ola, hətta tanışlıq versiyasını yükləyə bilərsiniz. (https://www.aqa.az)

Ancaq burada bununla bağlı bir neçə tövsiyə veriləcəkdir. 



Bu standarta görə necə 
sertifikatlaşdırıla bilərsiniz?

ISO 9001 STANDARTINA GÖRƏ SERTİFİKATLAŞDIRMA 
MƏCBURİ XARAKTER DAŞIMIR. ONA GÖRƏ DƏ, İLK ÖNCƏ 
BU SERTIFIKATLAŞMANIN SİZƏ LAZIM OLUB-OLMADIĞINI 
QİYMƏTLƏNDİRMƏK LAZIMDIR.  

Əgər sizin sertifikatlaşdırma ilə bağlı fikriniz qətidirsə, onda atacağınız ilk addım 
sertifikatlaşdırma orqanının seçilməsi olmalıdır. ISO özü sertifikatlaşma aparmır.                                                                                                                                         
Bu zaman Siz :
• Bir neçə sertifikatlaşdırma orqanını qiymətləndirməlisiniz;
• Sertifikatlaşdırma orqanının müvafiq CASCO standartını istifadə edib-etmədiyini 
yoxlamalısınız. CASCO (Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatınının (ISO) uyğunluğun 
qiymətləndirilməsi üzrə Komitəsi) sertifikatlaşdırma prosesilə bağlı bir sıra standartlar 
işləyib hazırlamışdır.  ISO/IEC TS 17021-3:2013 standartı keyfiyyəti idarəetmə 
sisteminin auditi və sertifikatlaşdırılmasını aparan orqanlara digər tələblər qoyur.                                                                                                                                           
• Sertifikatlaşdırma orqanının akkreditasiya olub-olmadığını yoxlamalısımız.                                                  

Akkreditasiya məcburi xarakter daşımır. Akkreditasiyanın olmaması heç də sertifikatlaşdırma 
orqanının  nüfuzlu olmaması demək deyil. Bununla belə onun akkreditasiyasının olması 
səriştəliliyinin müsəqil təsdiqini təmin edir. 

Akkreditasiya olunmuş sertifikatlaşdırma orqanını tapmaq üçün milli akkreditasiya orqanına 
(Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi) və ya Beynəlaxalq Akkreditasiya Forumuna (IAF) müraciət 
edə bilərsiniz.

Akkreditasiya                        
nədir?

AKKREDİTASİYA SERTİFİKATLAŞDIRMA ORQANININ 
BEYNƏLXALQ STANDARTLARA – SERTİFİKATLAŞDIRMA 
ORQANININ SERTİFİKATLAŞDIRMA FORMASINA - UYĞUN 
FƏALİYYƏT GÖSTƏRMƏSİNİN MÜSTƏQİL TƏRƏFİN 
(BİR QAYDA OLARAQ, AKKREDİTASİYA ORQANI) RƏSMİ 
OLARAQ TƏSDİQLƏMƏSİDİR. 

Sertifikatlaşma mövcud müştərilərinizdə məhsulun və xidmətlərinizin onların tələblərinə cavab 
verməsilə bağlı əminliyini yenidən təsdiqləyə, bəzi hallarda isə   bir sıra müştərilərlə əməkdaşlıq üçün 
ilkin şərt kimi çıxış edə bilər. Bununla belə bir çox müəssisələr sertifikatlaşmaya getmədən də adı 
çəkilən standartın tətbiqində fayda əldə edirlər. 



ISO 9001 ISO-NUN KEYFİYYƏTLƏ BAĞLI ƏN MƏŞHUR STANDARTIDIR. 
BUNUNLA BELƏ BU SAHƏDƏ BİR SIRA STANDARTLAR MÖVCUDDUR. 
BU STANDARTLAR SİZƏ KEYFİYYƏTİ İDARƏETMƏ SİSTEMİNİN 
TƏQDİM ETDİYİ FAYDALARDAN TAM YARARLANMAĞA VƏ İLK ÖNCƏ 
MÜŞTƏRİ MƏMNUNİYYƏTİNƏ KÖKLƏNMƏNİZƏ KÖMƏK EDƏ BİLƏR.

Eyni ailəyə aid, faydalı 
ola biləcək standartlar

• ISO 9000-də 7 keyfiyyəti idarəetmə prinsipi və 
onların müəssisənizin fəaliyyətinə uyğun şəkildə 
tətbiqinə kömək edəcək bir sıra tövsiyələrdən 
ibarətdir.  Adı çəkilən standartda yuxarıda qeyd 
edilənlərlə yanaşı ISO 9001 standartında keçən 
terminlərin bir çoxu və onların tərifləri verilmişdir. 
ISO 9000 ISO 9001-in tələblərinə uyğun 
keyfiyyəti idarəetmə sisteminin qurulmasına 
köməklik edən bir beynəlxalq  standartdır.

• ISO 9004 keyfiyyəti  idarəetmə sisteminizlə 
dayanıqlı inkişafa nail  olunmasıyla bağlı 
rəhbəredici göstərişləri özündə ehtiva edir. 

• ISO 19011 ISO 9001 standartının tələblərinə 

uyğun qurulan idarəetmə sisteminin daxili və 

xarici auditinin keçirilməsilə bağlı rəhbəredici 

göstərişlərdən ibarətdir. Effektiv şəkildə həyata 

keçirilən daxili auditlər KİS-in nəzərdə tutulan 

nəticələrinə nail olmağa və sertifikatlaşmaya 

getməklə bağlı qərar qəbul etdiyiniz halda xarici 

auditlərə hazır olmanıza yardım edə bilər. 

Keyfiyyət Assosiasiyası
İctimai Birliyi (KAİB)

KAİB 2007-ci il noyabrın 25-də təsis edilib. 2008-ci il oktyabrın 30-da Azərbaycan Respublikası 
Ədliyyə Nazirliyində rəsmi qeydiyyata alınıb.

ASSOSİASİYAMIZ KEYFİYYƏT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ YENİLİKÇİ 
İDEYALARI İLƏ FƏRQLƏNƏN İNTELEKTUAL, PEŞƏKAR VƏ BÖYÜK 
TƏCRÜBƏYƏ MALİK İNSANLARI BİRLƏŞDİRƏN, ÖLKƏMİZDƏ 
İSTEHSAL OLUNAN MƏHSUL VƏ GÖSTƏRİLƏN XİDMƏTLƏRİN 
KEYFİYYƏTLİ VƏ RƏQABƏTQABİLIYYƏTLİ OLMASI ÜÇÜN EFFEKTİV 
HƏLL VARİANTLARINI TƏKLİF EDƏN QEYRİ-HÖKÜMƏT TƏŞKİLATIDIR.

Qeyd edilən standartlardan bir neçəsi aşağıda verilmişdir. Ailəyə daxil olan digər standartlar 
haqqında məlumatı «ISO 9000 standartlar ailəsinin seçilməsi və tətbiqi» broşürünə müraciət edə 
biərsiniz. 

KAİB-in yaradılmasında əsas məqsəd ölkəmi̇zdə 
keyfiyyət, idarəetmə, standartlaşdırma, 
sertifikatlaşdırma, metrologiya, akkreditasiya 
və uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahələrinin 
inkişafına kömək etmək, ölkəmizdə istehsal 
olunan məhsulların və göstərilən xidmətlərin 
keyfiyyətli və rəqabətqabiliyyətli olması üçün 
maarifçilik fəaliyyətini həyata keçirməkdir. 

Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafına yönəlik 
bütün təşəbbüsləri dəstəkləyən KAİB yüksək 
bilik, bacarıq və təşəbbüskarlığa malik kadrları 
ətrafında toplayaraq iqtisadiyyatımızın rəqabət 
gücünün artırılmasına öz fəaliyyəti ilə töhvə 
verməyə çalışır. 

Bu sənəd Beynəlxalq Standartlaşma (ISO)
Təşkilatının müvafiq sənədləri əsasında 
hazırlanmışdır.



Ünvan: Bakı, Nizami rayonu,                                               
Babək prospekti 64d,  IV mərtəbə; 

Tel: +994 12 480 28 47
Mobil:+994 55 220 79 03

E-poçt: info@aqa.az
www.aqa.az


